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Handball, damer, l.div.:

Angrepssvikt hos Stabæk
i 2. omgang ga tomålstap
To scoringer i løpet av 25
ni in utter er for svakt, og
flere ganger greide faktisk
ikke Stabæk å score i 2.
omgang mot Vestar i
Nadderudhallen i går. Vestar på sin side nettet dobbelt så mange ganger, og
vant dermed 11-9 efter at
det hadde stått 7-7 ved pause.

hjemmelaget var foran i denne
kampen Vestar kom sterkt i
sluttminuttene av 1 omgang og
greide 7-7 ved pause.

Spillet Stabæk-jentene leverte i
1. omgang er noe av det beste
laget har prestert i år
i alle fall
i angrep
Riktignok tok det 10
minutter før laget kom i gang,
men da løsnet det virkelig også.
Vestar 3-1-ledelse ble gjort om til
4-3 i Stabæks favør efter fikst og
oppfinnsomt angrepsspill med
varierte
avslutninger.
Aud
Spjelkavik scoret først på frosk,
Lisabeth Hansen på en straffe og
et underarmskudd, mens Irene
Bucher ga Stabæk ledelsen efter
et rushangrep. Grete Tønnesen
utlignet for Vestar, men Lisabeth
Hansen bragte Stabæk foran
igjen med en kvinnelig utgave av

norsk handball.

—

Inge Hansen-finten.
Braarvig øket ledelsen

Liv Tone
til 6-4 på et
rushangrep, og det var det meste

t

Om Stabæk-jentene hadde spilt
like bra i forsvar som i angrep
denne omgangen, kunne imidlertid laget ha ledet med et par mål
Det er nemlig ikke til å komme
fra at et par av Vostarsconngene
var noe billige Pi. den annen side
ga gjestene også eksempler på
hvorfor de fortsatt er ledende i

Efter tidligere erfannger denne
sesongen, var det nok mange som
satt med et håp om Stabæk kunne
knekke Vestar på «kondisen i 2.
omgang.» «Kondisen» holdt nok,
men ikke angrepsspillet Efter å

ha spilt fartsfylt og variert før
pause, låste angrepsspillet seg
helt i 2. omgang, og det tok over et
kvarter før laget klarte å score!
Imidlertid spilte laget tilsvarende
bedre i forsvar, og når så Vestaravslutningene ikke var de beste,
kom det heller ikke mer enn en
scoring til Oslo-laget i denne periode
Så løsnet det imidlertid for Vestar mot slutten og laget gikk opp

Hjemmelaget sviktet som nevnt
først og fremst i angrep der vi
syntes be vegellgheten ble for liten. Nå spilte riktignok også Vestar godt i forsvar og var tydelig
oppmerksomme på opprullingene
på vingene som Stabæk har lykkes meget bra med tidligere i år. I
går kom imidlertid hverken Aud
Spjalkavik eller Toril Dyhre til
med scoringer fra kanten. Når så
linjespillerne heller ikke klarte å
komme seg fri, ble vel mye overlatt til lagets langskyttere Mot de
lange Vestar-jentene er det

imidlertid ikke alltid like lett å
fyre av. Lett var det heller ikke å
få mål på Siri Keul som overtok
for Elisabeth Jevanord i 2. omgang. Vestar hadde ellers sine
beste i Grete Tønnesen og Karen
Fladset. På Stabæks lag likte vi
best Irene Bucher og Lisabeth
Hansen.
får trøste seg
med at det ikke er nå det er
viktigst å slå Vestar. Det vesentStabæk-jentene

Bedriftsfotball
■
-

—

Det ble spilt I 2 nye kamper i Rykkinn
hallen i helgen og scoret 7A mål som gir
et snitt på 6 mål pr kamp
Det laget som imponerte mest var
Honeywell som vendte 3 5 til 9 5 seier i
løpet av tre mmutter G|ønnes utklasse!
Fernholl og Giertsen 6 1 efter godt spill
Veritas vant 8 I over Berdal
Det logel som overrasket mesl var
annet laget til Emmo H|orth som vant
2 I over Askerlæreme Fem ov kompe
ne endte med ert mois seier og to
kamper endte uavgiort Mest spennende
kamp var 4 4 kampen mellom Frionor
og Nestle Fmdus
En henstilling til alle barn, la oss få
lov til å ha Rykkinnhallen i fred Ikke
sk|ær i stykker duken med kniver Det
kon da vel ikke være så morsomt og
tenk om vi fikk tak i deie
STIKKA
RYKKINN KRO 2-2
Rykkinn Kros fenomenale keeper
Gunnar (Knerten) Olsen, reddet poenget
for sitt log Stikka hadde vunne! en stor
seier uten Gunnor Olsens meget gode
spill Stikka dominerte stort i første
omgang, men greide bore å overliste
keeper Gunnar Olsen to ganger Scorin
gene kom efter 19 og 23 mmutter ved
Øivind Mathisen
Rykkinn Kro som nærmest ble rund
spilt under hele førsle omgang, kom
langt sterkere efter pause Efter to mi
nutter reduserte Kori Jarbo til 12, Ivar
Karlsen utlignet til 2 2 i det I 2 minutt på
et ypperlig angrep Stikka hadde flere
k|empes|anser i slutten av kampen, uten

—

*"

å lykkes

Banenes suverent beste spiller vor
keeper Gunnar Olsen, en 7 2 seier til
Stikka hodde passet efter spillet og
S|ansene, men keeper hører som sagt
med til loget, ia, han er vel den viktigste
brikke på et log K|ell Enk Oppheim,
Truls Grøtnes og Ivar Karlsen kom også
godt fra kompen på Rykkinn Kro Stikkas
beste var bockene Arne Hole og Finn
Yngve Svendsen
Olav Sk|ølsvold dømte godt
FRIONOR
NESTLE /FINDUS 4-4
Lysaker derbyet mellom naboene
Frionor og Nestle Fmdus endte uavgiort
4 4, og det var el rettferdig resultat
Kampen var meget god og svært spen
nende, eller hvo skol man si om felgen
BØ.
På stillingen 3 2 til Nestle/Fmdus 10
mmutter ul i annen omgang presterte en
NestkjVFindus spiller å sette bollen over
tverrliggeren fro I 2 meter for åpent
mål Et holvt minutt senere i kampen
ledet Frionor 4 3 efter to ypperligere
mål av Per Arnesen Erik Bosch utlignet
for Nestte/Findus to mmutter før full tid
Per Arnesen scoret 3 mål og Harald
Heitne I for Frionor For Nestle 'Fmdus
scoret Helge Rygh 2, Frank Hansen I og
Enk Bosch I Beste spiller på Nestle fm
dus var Helge Rygh
Best på Frionor vor Per Arnesen
Ingen ting ville lykkes for kanonskytter
Fronk Pedersen denne gang Det er
svært sielden Fronk går ov banen uten å
score
Dommer Kåre Trætteberg go helt
korrekt 010 Heitne *> minutters luftepau
te Men å bare kloppe spillere på
skulderen når de begynner å slåss, det
går rkke Disse to burde hatt 10 mmutter

—

scoret F og G s trestemål F og G fikk
ikke ro på seg, postgutta hang på som
klegger og fikk en solid revansi for 4 6 i

f|Or

Fernholt og Giertsen greide ikke å

score, da G|ønnes hodde to spillere
utvist for fem mmutter samtidig G|ønnes

fikk seg sikkert en lærepenge Den ene
utvisningen kom efter feil innbytte
Jan Heitmann og Ove Veberg var
beste spillere på G|ønnes Rune Johans
son best på F og G
Goddommer vor Egil Werner

—

LULO
TORE SEEM 7-3
Lulo går fra seier til seier, denne
gang ble det en sikker 7 3 seier over
Tore Seem Kompen var |evnere enn
resultatet forteller Det va. først og
fremst svakt keeperspill som ga den store
tollmessige seier

Lulo ledet 5 1 ved pause, annen
omgang endte 2-2.
For lulo scoret Arne Midtskogen 4,
Milan Powlovski 2 og Knut Rønning 1
For Tore Seem scoret Helge Johansen 1,
broder Ter|e 1 og Vidar Holm I Arne
Midtskogen vor den store spilleren på
banen Hans skudd var imponerande
Milan Powlovski er også en god spiller,
Magne Larsen var en solid back
Beste spillere på Tore Seem var brød
rene Helge og Tege Johansen
Dommer Egil Werner hadde en lett
oppgave og giorde heller ingen feil

—

VERITAS
BERDAL 8-1

Ny storseier til Veritas, det ble 8

1

over svake Berdal
Vi fikk et nytt bevis på hvor viktig det
er å ha en keeper av god klasse som
siste skanse Det kan høres merkelig ut at
med en sikker siste skanse kunne resul
tåtet blitt 11 Boller som vor innlegg
gikk rett i mål, Veritas scoret også
direkte fra corner Noe som skal være
umulig i Rykkinnhallen

Ved pause sto det 4 0 Sistemann på
ballen ved Veritas meget lettk|øpte mål
vor Jan M Kleppe 3, Rolf Oeremuga 2.
Mick Wittner, Ole Hansen og Roald
Eriksen alle et mål hver
Ola K|ærstad scoret trøstemålet for
Berdal på stillingen 0 5
Mick Wittner og Jon Martin Kleppe
vor de beste på Veritas Ola K|ærstad
var enslig svale på Berdal
Kåre Trætteberg dømte OK

—
BÆRUMSLÆRERNE 2 LAG 9-5
HONEYWELL

Dette ble årets kamp i Rykkinnhallen

foreløbig Vi tenker do selvsagt på
Honeywells meget sterke innspurt med
seks mål på de tre siste minuttene Dette
må vel være verdensrekord i fotball?

GJØNNES
FWNMCXT OG GtEBTSEN 4-1
G|ønnes med keeper Jon Heitmann i
spissen nærmest rundspilte Fernholt og
Giertsen og vant hele 6 I efter å ho
ledet 6 0
Sitter ne kunne lett vært 10 I med litt
mer hell i avslutmngene Postgutta spiller
bra fotball og hor dessuten god kondi

Finn Hungnes åpnet woringem efter
10 mmutter på straffe Mol nr 2, kom
på ypperlrg spill. Vidor Rødbeig 'undet
elegant ov to motspillere go en skred
dersydd pasning til Ove Veberg som
tatte hollen kontant hjørnet med fynd
og klem Finn Hungnes fastsette om
gongsretultotet til 3 0 som bore hon
kan det
Oiennes fortsotte sitt gode spill og
pres* efter pouse Knut Stunner økte t.l
4 0 finn Hungnes lo på til 5 0, Ove
Veberg sotte BØ 6 0 fø» Jon S/enneby

FINSTAO
HAMANG 2 LAG 3-0
Finstad vor klort bedre enn Homong
OB vant fort|ent, men Homong burde vel
scoret på sine mange SfOmør
I første
B
å
ende
uten
Første omgang så ut til
scoringar inntil Per Lunder Jensen go
Fmstod I 0 ledelse i det 20 minutt
Tom Amundsen og Tor Johonsen Koret for Fmstod annen omgang
i
A trekke frem noen spillere på Fm
ttods log er svært vanskelig men ot

-
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>

—
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Bærumslærerne som ledet 4 3 ved pou
se efter godt sp.ll økte til 5 3 fem
mmutter ut i annen omgang Denne
ledelse behold! Bærumslærerne til det
giensto 3 spilleminutter
Honeywell frkk selvsagt alt til å klaffe
disse sluttminuttene På seks sjonser hie
idet
like mange scoringer, snakk om
effektivitet En ormen sak er kansk.e. at
det er svakt av Bærumslærerne å slippe
inn seks mål på tre mmutter
For Honeywell scoret Henrik Corne
liussen j Pål Huseth 2, Egil Trangsrud 2
og Tom Christiansen 2
For Bærumslærerne scoret Harold
Slåtto 2. Oddbjørn Fure I Truls Hobæk
I og Arild Strømsnes I Beste spillere på
Bærumslærerne var Kåre Trætteberg
Horold Slutta og Arild Strømsnes
Målvorerne Pål Huseth Egil Trangs
rud, Henrik Corneliussen og Tom Chn
stiansen var de beste på et godt Honey
well log
Bro dommer var Age Wolther

hver

10-B Kristin Thuve reduserte,
men nye mislykkede angrep fråtok Stabæk sjansen til redusering Istedet øket Vestar til 11-9 i
siste spilleminutt, og dermed var
slaget tapt
e for Stabæk
i

er pa lopp er sikkert Finstad
matte med hele 15 spillere Det blir i
laget,
da det bare er seks spillere
meste
po banen av gangen Po Hamongs lag
var Svein Andersen til tross for mangel
på kondispn klart sitt lags beste spiller
interessen

Age Wolther dømte

—

EMMA HJOBTH 2 LAG
ASKERUERERNE 12-1
Her kom den største overraskelsen
hittil At annetlaget til tmmo H|orth
skulle ga bort å slå A skeilær erne som
rundspilte Baprumsbonen sist ved 6 vinne
9 0 hadde vi ærlig talt ikke trodd var
mulig Men i fotball er ingen ting umulig
ser det ut til
Oet h|alp lite at Askerlæreme var 1 S
gonger niene medEmmas meget dyktige
keeper Stem Øhrn Det h|olp heller ikke
ot Askerlæreme hadde 80 prosent ov
spillet, do det var Emma H|orth som
scoret mest

Allerede efter tre mmutter fikk man
en pekepinn om overraskelsen Da sco
ret Ivor Frostad for E H på en fin
heading Bare to minuttet senere var det
klart for I I ved Olav Ansnes Vi noterte
en k|emperedniny av lærernes keeper J
Eriksen i del 13 minutt I det 22 minutt

smalt det i tverrliggeren oppe hos Stein
Øhrn Her vor Emma heldige Like før
pause scoret Atle Midtgoard seier smålet
Askerlæreme presset uavbrutl g|en
norn hele annenomgang, men før nevnt
var keeper Stein Øhrn
i det umulige
hrornet og lot seg ikke overliste, omgan
gen endte 0 0, ved siden av de to
molscorere spilte Anton Zeleny og Svem
Vik meget godt Ingen fremhevet seg på
et helsvort lærerlag
Egil Werner dømte meaet godt

—

D N.C.
STEEN OG STBØM 2-1
DNC var heldig med sin 2 I seter
over Steen og Strøm
Det var store stanser på begge sider
av banen I det 1 1 minutt noterte vi et
skudd i tverrliggeren hos Steen og
Strøm keepeten Reidar Nordby for
åpent mål Efter 12 minuttet tok Steen
og Sttøm ledelsen ved Ole Petter Arne
sen.
Efter 22 minuttar fikk Sverre Glad.
haug stå udekket og han headet inn 1 I
Steen og Strøm hadde det beste av
spillet det første kvarteret av annen
omgong, men hodde ingen til å avslutte
Åtte mmutter før full tid «kret Sverre
Glodhaug seiersmålet for D n.C.
Keeperne Reidar Nordby og Cato
Nilsen var sine lags beste spillere Sverre
Glodhaug var nyttig med sine to scorin
ger, men sprite ingen god kamp Per
Me.land og Per Dahl k|empet godt Olav
Johannessen og Sigurd Sørensen var de
beste på Steen og Strøm ved srden ov
keeper Reidar Nordby
Olav Sk,ølsvold dømte
Reidar Nordby
Olav Shiøltvold dømt»
GRANFOS
TRANSPORTEN 2 1
Transporten leverte en meget god
komp mot Gronfos og vor ikke langt fro
det ene poenget Det ville vært forrent
efter lagets meget gode første omgang
Det vor første rekke keeper Km>ll Arild
Disch s forteneste ot Gronfos kunne gå
M pouse med 0 0 Disch hodde tre
redninger ov klasse, som med en litt
mindre rutinert keeper ville gitt mål
Toraske mol efter henholdsvis tre og
frre minutters spill i annen omgang kom
til å avg»øre kampen Tore lepperød og
Bførn Melgård scoret Øyvind Johnsen
go kompen ny spenning i det / minutt
ved å redusere til I 7
Noen sekunder senere kunne 00 lett
blitt utligning, men bollen ble 00X00
noøn centimeter fro streken

.

—

Beste spillere

på Transporten voi «cc

per Age Wolthe. Dyv,,.,) lansen og
brødrene Tor Gunnar og leif E Brikke
Kftll Arild Disch vor klort beste spiller
på Gronfos gode vor ogso B|ørn Mel
gard og K-ell Jøroernen
Otov Skiølsvnld kom godt f.o

dommerfobben

—

KVAERNCR ING
SØBUMSSANf N 3-3
Kværner Eng spilte »otbo» i 10
mmutter Dette skulle vise seg A holde t,l
3 2 seier Det vor i denne perioden
Kværner Eng scoret olle sine mål

i

ligste er å komme blant dl fire
beste ved serieslutt. Det er nemlig
vinneren av sluttspillet som blir

norgesmester.

dømte godt i en fairspilt kamp

uten utvisninger

-le
Stabæk: Lisabeth
Hansen 4 (2), Aud Spjelkavik,
Scoringer

Terje

Antonsen og Kai

Huseby

Bærumsbanen som kom mer med i

spillet efter hvert, var nær ved o mnhen
te forspranget Kværner Eng ledet 3 0
til langt ul i annen omgang

Seiv om man leder 3 0 gar det ikke
an å slappe av så meget som Kvaerner
Eng yiorde, denn»» gang Nå gikk det
bra
Mol for Kværner Thor Heidal 2 og
B|arne Gravdal I
Mol for Bærumsbanen B|ørn Larsen 2
Keeper Leif Fin|arn og B|ørn Larsen
vor beste spillere på Bærumsbonen, som
bore hodde seks spillere denne gang
Thor Heidahl og Helge Retter best på
Kvaer ner Eng
Myndig og sikker kampleder var Age
Wolther

—

LEFDAL
RUD SKOLE 3-2
Rud skole med bude 1 ho. Huris.-n »y
Ivar Aalbu pd plass i/ikk noe overrosken
de po et 2 3 tap for lefdal efter 2
0 ledelse
Det var Hansen og Aalbu som scoret
av 30 sekunder
Lefdal utlrgnet til 2 2 i løpet av 30
sekunder
Seiersmålet kom to mmutter før full
tid Seieren vor OK men det må
tilføyes ol det mest heldige laget vant
Rud Skole sløste bort mange store S|On
ser, dessuten var ikke Thor Hansen i sin
vanlige solide form
For Klaus Lefdal scoret Knut Vestli,
Trond Wolle og ArildHeimdal
Kåre Trætteberg vor dommer

,

SCORINGSTOPPEN
1. DIVISJON I) Tor biar n Skog
lund, Brannvesenet 10 mål, 2) Alfred
Runde, Bærumslærerne 6, 3) Tore Høgli,
Brannvesenet 5, 4) Ove Nes, B F B 3, 4)
Stein Arnesen, Bærumslærerne 3, 4)
Richard Pedersen, E Bureau 3, 4) Svem
Kåre Langeland VIAK J

2. Divisjon. I) Jon Thowsen, Ulle
vål Sykehus 6 mål, 2) Harald Gurberg,
Norcem 4, 3) Hans Enk Dolen, Sandvika
Bok 3, 3) Cato Johnsen, Ragnar Næss 3,
3) Jonny Rønningen Ragnar Næss 3. 3)
Arne Numerstad, Sandvika Bok 3
3. Divisjon.: I) Sverre Glodhaug,
D.n.C 8 mål, 2) Finn Hungnes, G|ønnes
7, 2) Jan M Kleppe. Veritas 7, 4) B|øm
Melgård, Granfos 5, 5) 010 K|Osrstad,
Berdal 4, 6) Ove Veberg, Gjønnes 3, 6)
John Svenneby, F og G 3, 6) Øyvind
Mathisen, Stikka 3 6) Rolf Czeremuga
Veritas 3
4. Divisjon.: I) Arne Midtskogen,
lulo 6 mål, 2| Per Arnesen, Frionor 4, 2)
Fronk Pedersen, Frionor 4, 2) Pål Hv
seth, Honeywell 4, 2) Thor Heidal,
Kværner Eng 4, 6) Halvor Jahren
Askerlæreme 3, 6) Tore Arstod, Asker
lærerne 3, 6) Horald Heitne, Frionor 3,
6) Ivar Frestad Emma H|orth 3
TABELL 1 DIVISJON
2 2 0 0 19 3 4
Brannvesenet
0 0 4 14
D.asl
Bænm.slo-rerne
2 1 I 0 12 3 3
E Bu"
2 110 6 4 3
2 10 1 3 3 2
Norsk Fly
Bærum Komm
.10 1 5 6 2
'015132
BF B
2 10 1 413 2
VIAK
0
2
11 3 4 1
Homang
2 0 11 2 4 1
Collett
Emma M
.'002580
7 0 0 2 5 110
Tabell 2 Divisfon

7 2 0 0 113
7 2 0 0 3 0
110 0 8 3
7 10 1 6 4
Norcem
0 0 10
Hamas l I
Sandvika Bok
7 10 1 8 8
Bærum Spa.eli.mk ]I 0 I 2 3
7 0 11 3 7
Bærum Sykehus
7 0 11 2 6
Asker Kommune
10 0 0 0 0
< )slo I ysverke,
0 0 1 0 2
E Bureau 2 log
7 0 0 2 614 0
Televerket

Ullevål Sykehus
Bergen Bank
Rognor Nævs

4

4
2
2

2

2
2

1
1

0
0

Tabell 3 D.vis.an

tmm

Gionnes
DnC

.

LøMal

,

,

>trøm

Kro

St-kkn

.le

..ten

Fernh.
Giertsen

idis 24
7 0 0 12 14
I 0 10 4 4
') 0
7 3 4
I 100 1 10 3 2
1 6 10 2
'01 4112
7 0 0 14 7
1
7 0 11 3 9 1
7 0 0 2 5 11c
7 0 0 2 1 8 0

7 0 0 2

3 110

Irene Bucher, Liv Tone Braarvig,
Kari Finsen og Kristin Thuve en
hver.
Vestar

Karen Fladset 4 (2),
Grete Tønnesen 3, Anne Eriksen
2, Bjørg Egeland Eriksen 2.

Liv Tone Braarvig fyrer lm mot
Vestar-forsvaret som var meget
tett og godt i 2. omgang, her er det
Berit Odal (t.v.) og Anne Eriksen
som forsøker å stoppe skuddet

(Foto: Karl Braanaas)

-

Kollisjonen basket judo
i Nadderudhallen lørdag
Jeg vil ferst takke Basketballforbundets skribent for ypperlig
PR i Budstikka onsdag 16. november. Vi gjør jo så godt vi kan seiv
som noen kanskje har sett, men
alle monner drar, så igjen takk
Men sa over

til grunnen til

kollisjonen. Det ser nemlig ut som
om arrangøren av NM, Ippon

sifisert noe klokkeslett. I august
ble Basketballforbundets terminliste fremlagt for Nadderudhallens betjening, efter mine undersøkelser, og det er jo unektelig
ni*- øinøffø. At Basketballforbundet fikk en telefon f ra kommunen
om dette først for 3—4 uker siden

Judoklubb, har skjøvet ut basket.

lyder merkelig, men er kanskje
riktig

Det stemmer ikke med fakta. Vi
bestilte Nadderudhallen til lørdag 19. november, allerede i
månedsskiftet mai juni for bruk
hele dagen.
Det ble beklageligvis ikke spe-

Det hadde kanskje vært lurt av
Basketballforbundet a undersøke
f.eks. Pr telefon om alle helger
var ledige før man sendte ut en
terminliste, men det gjelder vel
ikke
bare
Basketforbundet

Nadderudhallen er vel ikke reservert for bare ba 11idretter?
.leg kan i tillegg opplyse at var
klubb 3 mars i ar også arrangerte
NM, men da individuelt Da vek
vi plassen ul basketforbundet for
skole-NM i basket, og brukte
ffosletoppen Fortwrig ble basket»
NM avlyst.
Jeg ønsker
Basketforbundet
lykke til med sine «finaler», og
ønsker eventuelle lørdagspublikummere velkommen til å ta en
titt pa NM i judo.

AL

Toppbasket i dameserien i kveld:

Sandvika uten tap får
hard kamp av Bærum
!

damenes
i
Toppkamp
basketballserie i
Nadkveld:
i
derudhallen
Bærum møter Sandvika.
Fjorarssesongens finalis-

tidligere kamper Han sier videre:
Vi frykter ingen av Bærums spillere, bare oss seiv. Klarer spillerne a gjennomføre en
gjennomsnittsinnsats vinner vi
torsdagens kamp Med full klaff

ter star inran et nytt, spen-

slår vi Bærum med 15-20 poeng
Men vi tar ikke lett pa kampen
Spillerne satser alt pa a vinne ny
vet at Bærum har bade BØTVSIM
og tradisjonen på sin side. BBBf
Dagestad.
Bærum har mistet Blsøbøl
Norseng denne sesongen og lider
under det LBØØt flyter pa spillere
som Sonja Kegbo og Lisbeth Ihugen, som begge har maksimal rutine i norsk damebasket Juniorlandslagets Torill Christenden er
også en viktig brikke i Bærums
lag. hun ble toppscorer mot Høybråten sist helg da llH'i 100 tapte
med seks poeng Bærums |øjj Bff
som nevnt ellers relativt urutinert, og merl unntak av 1»!» GUI
lange Lisbeth I-augen også lavt
Sandvika har fire spillere rundt
IWI cm. (.g det kan komme godt
med i kveld

nende oppgjør. Seiv om
Sandvika er utfordrer til
NM tittelen befinner laget
seg i en slags forsvarsposisjon foran kveldens kamp.
Sandvika gikk til topps i
hovedserielagenes
Coca
Cola Cup rett før seriestart, og har innledet serien i hest med fem strake
seire. Bærum rok på sitt
første tap sist helg mot
Høybråten, et lag Sandvika feide av banen i sin
første seriekamp.
Det er ingen tvil om at Sandvika .damene er -Ntkere denni
sesongen enn noensinne l-iget
unge spilleri
deriblant firt
juniorlandslagsjenter har efter

,

1

hvert opparbeidet se« den nød
vendige hovedsenerutinen Dess
uten er spilleie som Hilde Hake
og Ingvild Berge med igjen for
fullt Kjell Dagestad har overtatt
som coach og må vel gid BVøJøl av
æren for at laget er sa sterkt og
fremfor alt jevnt i øevblikket
Jevnheten er Sandvikas frem,te

våpen mot Bærum, som flyter på
en kjerne av rutinerte spillete og
ellers består av relativt nve folk
Sandvika fikk imidlertid en lei
støyt sist søndag, da det ble en
knepen topoengsseier over KSI i
Blindernhallen Coach Dagestad
forklarer
En ren arbeidsulykke Vi spilte elendig i forsvar

—

—

og hadde i alt 1» brutte angrep
helt eksepsjonelt i forhold til

—

Vi tror på en jevn kamp.
Erfaringsmessig har det vist seg
at Sandvika-damene ikke bare er
tente nar de møter Bærum, men
også nervøse. Klare Sandvikalidelser er ofte blitt spist opp i
sluttminuttene Bærums Sonja
Regbo kan med sin rutine bli
nukkelspilleren nok en gang.
Men Sandvika er favoritter
a.«.

IaSØØJØJ i Nadderudhallen i kveld:

Bærum: Sonja Regbo, Torill
Christensen. Ellen Hamremoen,
Anne-Sofie
Theimann.
Liv
Hemmestad, Anne (irethe Ristierg, Lisbeth Ihugen. Christiane
Sutensr-n. Britt Horsle. Eli Ander-

888
OSøctl l'.tl Berg
Sandvika: Ingvild Berge, Milde
Hake. Nina MOS, lasken Paulsen,
Tone Mangen. Åshild Kjelberg,
Irene As, Kirsten Torgersrud. Eva K S.ilvesen, Anni Nar(vent

i 'nn h

Kjell Dagestad.

BaßnøM COØCfI l'al Berg fr slett
ikke villig til a avskrive sine jsfl
tei

>

mulighstSl

risa ts

—

ln

mot KSI viste klart at laget

har -.vakheter. og disse skal vi
klare a utnytte Det blir en jevn

kamp, men vi vinner med ln
poeng mener Berg som tilføyer .it
det heste for damesenen
vei. 888 B.erum vant

ville

han ha rett | M. I
Sandvika seier i kveld er BBjBØt
Det kan

langt pa vei mot grunnset-.

takkel være den solide BØJJBfØB
..ver Høybråten Vinner Bærum,
står tre lag likt i poeng og
kampen om NM-tittelen synes

Tabellene
——

Stabæk
Kjelsås

Vestar
Brandval

Vedtar

Stabæk
Brandval
Not.Ltrand
Sk)»-berg

Kjelsås
Glasaverket
Skogn

helt apen Kn Sandvika seier vil
derimot gi styrket tro på at laget
lederpnsi^nnen
overtatt
har

Fjellhammer
Freidig

blant damelagen*»

Lisleby

Sverresborg

9 8 0 1
9 8 2 1
953 1
8 5 0 3
8 3 3 2

9333
8 4 0 4
82 3 2
7 12 4
7 10 6
6 10 5
7 00 7

9-11
11-11

102-77 18
106-HK 14
101-H2 111

98-81
78-64
93-88
«3-76
75-78
56-75
83-79
53-82
52-71

10
9
9
8
7
4
2

2
0

